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Nowe projekty na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Szanowna Pani Profesor,
Stokrotne gratulacje!
14 Października 2009 otrzymaliśmy niezwykłą i ważną
wiadomość, którą społeczność akademicka Wydziału
Ekonomii i Zarządzania przyjęła z olbrzymim zadowoleniem i satysfakcją. Pani Profesor Dziekan Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Magdalena Graczyk uzyskała
tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia Pani Profesor. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w kierowaniu Wydziałem Ekonomii i Zarządzania
oraz wielu lat owocnej, dającej satysfakcję pracy na
niwie nauki. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie
Pani Profesor w służbie na rzecz społeczności akademickiej jest ogromnym atutem przy realizacji niełatwych
zadań w budowaniu pomostów łączących działania na
polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym naszej
uczelni. Jednocześnie pragniemy wyrazić szacunek dla
wrażliwości i zaangażowania Pani Profesor w pomoc
w budowaniu relacji naukowych, społecznych poprzez
projekty badawcze i dydaktyczne z przedsiębiorstwami
i instytucjami ﬁnansowymi.
Dziękujemy Pani Profesor za troskę jako opiekunowi,
który zawsze podnosi nas na duchu, gdy nasze skrzydła
zapominają jak latać.
W imieniu pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski
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1. Projekt - Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro z zakresu historii i funkcjonowania
strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) przeprowadzony zostanie na terenie całego kraju w 16 ośrodkach
akademickich w tym również w Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale Ekonomii i Zarządzania. Jego celem jest
edukacja ekonomiczna elit zasad funkcjonowania strefy
euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej. Projekt
jest doﬁnansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Program studiów składa się z 13 bloków tematycznych, z których każdy obejmuje od 10 do 15 godz. zajęć
realizowanych podczas cyklicznych spotkań sobotnio-niedzielnych. Projekt skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem z zakresu nauk ekonomicznych: absolwentów
studiów licencjackich i magisterskich, przedsiębiorców,
nauczycieli ekonomii i pracowników administracji samorządowej.
Głównym celem projektu jest przekazanie uczestnikom
studiów podyplomowych wszechstronnej wiedzy na
temat procesu wymiany narodowej
waluty oraz mechanizmów funkcjonowania strefy
euro,
albowiem
bliska perspektywa wejścia Polski
do strefy Uczestnictwo Polski w
Unii Gospodarczej
i Walutowej leży
w
strategicznym
interesie naszego
kraju,
jednakże
standardowa droga
wejścia do strefy
euro wymaga spełnienia wielu warunków. Dlatego niezbędny jest transfer
wiedzy związanej z upowszechnieniem tych warunków do
różnych środowisk (przedsiębiorców, nauczycieli, urzędników samorządowych), jak również informacji o korzyściach i szansach wynikających z uczestnictwa w unii walutowej oraz kosztach i zagrożeniach na gruncie teorii i
doświadczeń strefy euro jest głównym celem niniejszego
projektu edukacyjnego. Projekt umożliwi beneﬁcjentom
(uczestnikom studiów podyplomowych) nabycie niezbędnej wiedzy do podejmowania działań na korzyść polskiej
i regionalnej gospodarki w oparciu o kreacje pieniądza
międzynarodowego. Przewidywana grupa odbiorców bezpośrednich będzie równa liczbie studenów studiów podyplomowych (50 osób), a pośrednich będzie zwiększona o
studentów Wydziału Eknomii i Zarządzania, którzy także
będą mogli uczestniczyć w wykladach monograﬁcznych
realizowanych w ramach projektu (zwłaszcza wygłaszanych przez zaproszonych wybitnych praktyków). Szczegółowy opis działań znajduje się na stronie internetowej:
www.wez.uz.zgora.pl/projekt_nbp/index.html
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2.Projekt Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA
Program SEIPA jest doﬁnansowany przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu
„Kreator innowacyjności
– wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości
akademickiej”. Uczelnią
koordynującą jest Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie, zaś funkcję
kierownika merytorycznego pełni dr hab. Jerzy
Cieślik. Program wsparcia
i platforma wymiany doświadczeń wykładowców
i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Do
projektu zakwaliﬁkowano 20 wykładowców w Polsce z najbardziej interesującym, innowacyjnym programem dydaktycznym z całej Polski. Z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydziału Ekonomii i Zarządzania zakwaliﬁkowano prof.
Ilonę Politowicz i mgr Ewę Antonowicz z przedmiotem:
Innowacyjne metody promocji w przedsiębiorstwie. Oferta wsparcia dla wykładowców i szkoleniowców obejmuje
praktyczne szkolenia i doradztwo związane z uruchomieniem zajęć dydaktycznych w dziedzinie innowacyjnej
przedsiębiorczości dla studentów i kadry naukowej, możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w trakcie
organizowanych seminariów i konferencji, a także poprzez
wykorzystanie dedykowanej platformy elektronicznej
www.seipa.edu.pl. Ważnym obszarem współpracy są projekty aktywizujące przedsiębiorczość akademicką, doﬁnansowane z funduszy unijnych. Będziemy też pokazywać
interesujące dokonania naszych partnerów, wykorzystujących w realizacji różnorodnych projektów doświadczenia
i dobre praktyki SEIPA oraz Programu Przedsiębiorczość
dla Ambitnych, przeznaczonego dla studentów zainteresowanych ambitnymi formami przedsiębiorczości. SEIPA
uczestniczy w we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z udziałem uczelni europejskich w ramach powstającej Europejskiej Sieci Wykładowców Przedsiębiorczości.
Wiecej informacji na stronie internetowej www.zkw.wez.
uz.zgora.pl/seipa/index.html

3. Projekt unijny Nowy zawód – nowe możliwości
Analiza rynku pracy w województwie lubuskim pozwoliła zdiagnozować ﬁrmy, których kierownictwo rozpoczęło
już proces zwolnień grupowych oraz ﬁrm, które z uwagi na
swoją kondycję ﬁnansową, obarczone są dużym prawdopodobieństwem wystąpienia tego procesu w najbliższych
miesiącach. Według informacji uzyskanych z WUP do ﬁrm
restrukturyzowanych w województwie lubuskim należy zaliczyć: IGA Nowa Sól (687 osób zwolnionych), Eldrob (223
os.), Lub. Fabryka Mebli (108 os.), Kico (29 os.), Keiper (126
os.), Sprick Rowery, ZCB Gozdnica, Xella Polska, Stelmet.
Celem głównym projektu jest dostosowanie kwaliﬁkacji
i umiejętności osób pracujących w restrukturyzowanych
przedsiębiorstwach do potrzeb regionalnej gospodarki.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 75 pracowników posiadających zatrudnienie w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, którzy w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia,
otrzymają kompleksowe wsparcie tj. szkolenia przekwaliﬁkowujące wraz z usługami doradczymi w zakresie wyboru
nowego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz zastosowanie
indywidualnych planów działań.
Działania w ramach projektu realizowane są zgodnie z
polityką równych szans. Polega to na dopuszczeniu do
uczestnictwa w projekcie w równym stopniu kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku, wykształceniu, zamieszkałych
na terenach wiejskich i miejskich, osób niepełnosprawnych
itp. Szkolenia zostaną wzmocnione utworzonym na UZ ogólnodostępnym punktem indywidualnego doradztwa zawodowego. Konsultacje przeznaczone będą dla BO chcących osobiście przedyskutować swoją sytuację zawodową, dalszą
karierę, problemy związane ze znalezieniem zatrudnienia.
Doradztwo będzie również polegać na wyszukiwaniu konkretnych ofert pracy pod indywidualne umiejętności każdego BO a także na świadczeniu usług przy pomocy forum
internetowego. BO zainteresowany poradą będzie mógł z
niego skorzystać w domu co znacznie poszerzy obszar oddziaływania punktu. Uruchomienie punktu zostanie poprzedzone rozbudowaną akcją informacyjno - promocyjną.
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych we własnych salach wykładowych (UZ). Zajęcia będą prowadzone
w weekendy (szkolenia 2 x m-c po 8 h, punkt doradztwa 2
x m-c po 5 h). Aby zagwarantować wysoką jakość oferowanego wsparcia zaplanowano bezpłatne materiały szkoleniowe. Na zakończenie każdego szkolenia zorganizowane
zostanie spotkanie podsumowujące, a kursanci otrzymają
certyﬁkaty w języku polskim i angielskim. Wiecej informacji na stronie internetowej www.wez.uz.zgora.pl.
Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci naszej Studentki i Koleżanki

Anety Diżewskiej
na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych składa
Dziekan, Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Studenci
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